
Shipping, Trade and the Medieval Mediterranean* 

Ruthy Gertwagen & Elizabeth Jeffreys (Eds.) 

 )עורכות( רותי גרטווגן ואליזבת ג'פריס

 סקירה: הדס הירש

הוקרה על הישגיו ב( John Pryor) לג'ון פריור תמוקדשה מאמרים תאסופספר זה ערוך במתכונת של 

בדברי ההקדמה  ההיסטוריה הימית של הים התיכון בימי הביניים. לחקרהחלוציים ותרומתו הייחודית 

ידע במגוון  תמחייבה א התמחותיכי היסטוריה ימית ה העורכותמציינות  ,בתרומתווגו'ן פריור בעוסקים ה

ככלי לניתוח היסטורי של תפקידי הים  ,נדסת נמליםנוגרפיה, ארכיטקטורה ימית והאתחומים דוגמת אוקי

 לוגיסטיקה. ובמסחר , בכלכלהבפוליטיקה, ביום מחיי היוב

גם מרחב הזמן והמקום מעניינים בקובץ זה, שכן לחופיו של הים התיכון, במקומות ובזמנים 

לעניות דעתי  שונים, חיו ביזנטים, צלבנים, מוסלמים ואף קהילות אירופאיות מוקדמות. עם זאת, היה

 בחירת שלושת החלקים המרכיבים את הספרבם ימקום להסביר בדברי המבוא את השיקולים המתודולוגי

הקורא חוט מקשר ולכידות קונספטואלית במעבר  רכדי ליצור עבוזאת , ספנות, מסחר וצלבנים והם:

 מחלק לחלק. 

בין שלוש  מחבר שהוא  יווןכמבדיסציפלינות שונות נושא מרתק למחקר  היה ועודנוהים התיכון 

 יהושועתרבות ים תיכונית ובלשונו של  נוצרהים התיכון סביב למהדתות והתרבויות בימי הביניים. 

פראוור: "תרבות ים תיכונית פירושה מעשה מרכבה או מרקחת של דתות ותרבויות, שנוצרו לחופי הים או 

ן סימביוזה, חיים יחד, לעיתים בלתי נוחים, בקרבתם ואשר השפיעו באופן הדדי זה על זה עד שנוצרה כעי

הים  גדול ההיסטוריונים של (.4: 54 ,פעמים)פראוור,  .סימביוזה פוריה של תרבויות ודתות"אולם תמיד 

את מחקרו אודות הים התיכון והעולם הים תיכוני בתקופתו של  9151פרסם בשנת  ,פרננד ברודל ,התיכון

אך לא קצף הגלים הוא המעניין את ההיסטוריונים, כי ם של היסטוריה, הוא י פיליפ השני. הים של ברודל 

משמע, הסטרוקטורות  ,(La longue duree) "הזמן הארוךברודל "פרנאן אם גלי המעמקים, או בלשונו של 

  .לצד משך הזמן האמצעי )כלכלה ודמוגרפיה( ומשך הזמן הקצר )האירועים(המשתנות לאיטן, 
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מוצגים בקובץ אינם מאפשרים התייחסות לכל אחד מהם מספר המאמרים ורוחב הנושאים ה

הראשונה המיוצגים בקובץ: רותי  ולכן בחרתי להתייחס למאמריהם של שני חוקרים ישראלים מן השורה

 מודרניות. -ויעקב לב, העוסק בחברות מוסלמיות טרום ,גרטווגן, עורכת שותפה בקובץ

, הטריטוריה הגדולה ביותר של ונציה בים המאמר של גרטווגן עוסק בעליית חשיבותה של כרתים

ה ובתחזוקה של ספינות. גרטווגן מראה במאמרה כי מאמציה יהאגאי, ששימשה עבור הצי של ונציה בבני

והיא  עשרה-חמששל ונציה לשמר בידיה את השליטה בבניית ספינות מלחמה כשלו בראשית המאה ה

צור ינה על משאבי טבע מקומיים המתאימים ליהחלה לתמוך ולעודד את תעשיית הספנות בכרתים, שנשע

כלי שייט. הטכניקות לבניית הספינות נסמכו על ניסוי וטעייה ולא כללו הנחיות מדעיות כתובות, שכן 

 עקרונות הבנייה היו מוכרים וידועים לאנשי המקצוע. 

פה -בעל וומסירתהידע המקצועי שלהם ונציה, דרכי העברת וגרטווגן עוקבת אחר אמני הבנייה ב

בלבד ולמתי מעט, לצד ניתוח השתלשלות הנסיבות של הגעת הידע לכרתים. הסברה מבהיר כיצד עקרונות 

במזרח  עשרה-חמשמופיעים במאה ה עשרה,-ה התשיעית עד המאה האחתמן המא תבנייה ימית ביזנטישל 

 הים התיכון. 

מאה העשירית עד מן הלב עוסק בפאטמים, שושלת מקומית ששלטה במצרים יעקב מאמרו של 

וסוריה. מסקנתו של לב היא  רץ ישראלובשיאה הגיעה גם לצפון אפריקה, אעשרה, -המאה השתים

גיאוגרפי, קרי הם שלטו באזור ששכן לחופי הוא שהפאטמים היו כוח ים תיכוני בשני מובנים: הראשון 

ית שהתבטאה בשאיפתם הפאטמים היו בעלי השקפה ים תיכונקונספטואלי, כלומר, והשני,  ,הים התיכון

ובאשר לים התיכון  .הים התיכון של האסלאם היה זה רץ ישראל.לשלוט בערי החוף של סוריה וא

טיים ולא ם היו פרגמים הנוצריימציין כי יחסי הפאטמים עם הכוחות האירופאילב  ,האירופאי

ה ובסוריה היו משמע, הפאטמים לחמו בביזנטים רק כאשר האינטרסים שלהם בסיצילי ,אידיאולוגיים

הן נועדו לשמר למרות שלית ריאגם הפשיטות לאיטליה היו בעלות משמעות פריפלב מוסיף כי בסכנה. 

 את הדימוי של מלחמת קודש בכופרים. ,פנימה, כלפי האסלאם

ברצוני לציין כי העיסוק המשולב בהובלה בים, בנתיבי המסחר , לסיום, בפרספקטיבה רחבה יותר

 המהווסביב לים התיכון, מעבור חברות שונות שחיו יטית, החברתית והכלכלית משמעותם הגיאופולבו

דוגמה ראויה למחקר בו חוברים יחדיו מספר תחומי דעת במטרה להעשיר את הידע ההיסטורי אודות הים 

 התיכון בימי הביניים. 

 


